
 

TERMENI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL ANIVERSAR “EVIVO SARBATORESTE VARA”  

 

Regulament de desfășurare a concursului:  

A.Cine poate participa la concurs.  

a.1 La concurs poate participa orice utilizator cu vârsta peste 18 ani, detinator al unui cont de Facebook, 

care apreciază (like) sau a apreciat deja pagina de Facebook Evivo.ro, care partajeaza (share) public 

pagina de concurs și postează în pagina de concurs un comentariu, după cum este descris mai jos.  

a.2 Prin participarea la concurs utilizatorii confirmă că au luat la cunoștință și că sunt de acord cu acești 

termeni și condiții, care constituie regulamentul de desfășurare a concursului.  

a.3 Rudele organizatorului nu pot participa la concurs.  

B. Perioada desfășurării concursului. b.1 Perioada în care se pot face postări eligibile pentru concurs este 

din momentul publicării paginii de concurs – 24 august 2016 ora 00:00 - până la 31 august 2016 ora 

23:59.  

C. Modul de desfășurare al concursului.  

c.1 Utilizatorul va aprecia pagina de Facebook Evivo (https://www.facebook.com/evivo.ro/)  

c.2 Utilizatorul va partaja public pagina de concurs (share)  

c.3 Utilizatorul va posta în pagina concursului din secțiunea evenimente a paginii de Facebook Evivo 

(www.facebook.com/events/......) un comentariu cu gama preferata de baterii pentru baie de pe site 

(http://evivo.ro/baterii-sanitare/seturi-baterii-sanitare-baie-promo.html)  

c.4 Utilizatorul va fi înscris automat pentru tragerea la sorți din 02.09.2016.  

c.5 Este permis un singur comentariu / utilizator. Postarile multiple vor atrage descalificarea.  

c.6 După încheierea tragerii la sorți - asigurată prin serviciul independent de extrageri aleatorii 

www.random.org, în data de 2 Septembrie 2016 va fi anunțat câștigătorul concursului; numele acestuia 

va fi comunicat pe pagina de socializare a organizatorului. Daca nu vor exista persoane inscrise, 

concursul se anuleaza de la sine. În cazul în care câștigătorul extras la tombolă nu poate intra în posesia 

premiului, premiul se acordă următorului care se afla pe lista de castigatori (rezervă).  

c.7 Câștigătorul ne va comunica în timp util datele de contact valide prin mesaj privat pe pagina de 

Facebook a organizatorului, pe adresa contact@evivo.ro sau telefonic (informații disponibile în  



 

secțiunea ”despre noi” de pe siteul www.evivo.ro). Acesta va fi contactat in termen de o (1) zi pentru 

stabilirea de comun acord a modalitatii de intrare in posesie a premiului.  

c.8 Premiul concursului consta in 4 x Prosop pentru baie (1 per câștigător), din cele 4 modele puse la 

dispozitie de site-ul patratecolorate.ro, respectiv:  

1 x Prosop de baie MAMA MOOMIN, 70×140  

1 x Prosop de baie TATA MOOMIN, 70×140  

1 x Prosop de baie MOOMINTROLL, 70×140  

1 x Prosop de baie SNUFKIN, 70×140  

c.9 In cazul in care produsele alese de castigator nu se afla in stoc la momentul respectiv, câștigătorul își 

asumă întârzierea livrării premiului cu până la 40 zile.  

c.10 Dacă produsele alese nu mai fac parte din oferta furnizorului, câștigătorul va fi invitat să aleagă alt 

set de accesorii, disponibil. 

 

D. Dispoziții finale.  

d.1 Pentru acordarea premiului – un prosop baie MOOMIN 70x140cm - câștigătorul va trebui să ne 

contacteze până cel mai târziu 03.09.2016 ora 12:00. 

 

d.2 Premiile nu se pot schimba în contravaloarea acestora în bani.  

d.3 Câștigătorul este direct răspunzător de datele și informațiile comunicate în vederea obținerii 

premiului.  

d.4 Eventualele reclamații legate de derularea concursului se vor putea trimite pe adresa 

Organizatorului, în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la publicarea câștigătorului. După această dată, 

Organizatorul nu va lua în consideratie nici o contestație.  

d.5 Organizatorul concursului nu își asumă nici o răspundere pentru datele transmise eronat și care nu 

respectă condițiile impuse și instrucțiunile pentru protejarea datelor personale.  

d.6 Organizatorul prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru 

protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor  

 



 

date, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  

d.7 In cazul unor potențiale conflicte apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi 

soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, părțile implicate vor 

înainta conflictele spre soluționare instanțelor competente de la sediul Organizatorului.  

d.8 Concursul este organizat de SC Market Ware SRL.  
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